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Reglement
De Schaijkse Quiz bestaat uit twee avonden. Op deze eerste avond beantwoorden jullie 
in teamverband de vragen uit dit quizboek. Schrijf de antwoorden duidelijk leesbaar  
op de daarvoor aangegeven plaats in het originele quizboek. De antwoorden  
worden alleen meegenomen in de puntentelling wanneer het quizboek op 3 maart 
2018 voor 23:30 uur is ingeleverd en de antwoorden duidelijk leesbaar zijn. Ieder team 
levert slechts één quizboek in. Inleveren van het quizboek dient te gebeuren bij de  
organisatie van de Schaijkse Quiz. Je kunt ons vinden in het café van de Potter. 

Opdrachten 
Alle doe opdrachten die jullie deze avond uit mogen voeren zijn voorzien van een  gekleurd kader. Speltip: Blader het boek door om te bekijken welke opdrachten dit zijn en of jullie deze binnen een bepaalde tijd af moeten ronden.

Naast alle leuke vragen en opdrachten hebben jullie bij het ophalen van het quizboek ook twee enveloppen ontvangen. Gebruik deze enveloppen om de  bijbehorende vragen op te lossen. 

Moet je een item inleveren? Voorzie dit dan duidelijk van teamnaam en  nummer en lever dit (tenzij expliciet anders vermeld) gelijktijdig met het  quizboek in bij de organisatie. Alle in te leveren items en het quizboek ont-vangen wij graag retour in de bijgeleverde tas. Voorzie de tas duidelijk van teamnaam en teamnummer.
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Welkom
Welkom bij De Schaijkse Quiz! Jullie hebben zojuist het quizboek opgehaald en mogen 

aan de slag. Bereid je voor op een avond vol vragen, opdrachten en bovenal ontzettend 

veel plezier! Lees de informatie op deze pagina goed door, want hierin staat belangrijke 

informatie die je nodig hebt om de quiz tot een goed einde te kunnen brengen.

Opzet Quiz 
Om het voor jullie wat makkelijker te maken hebben 

we de vragen in dit boek opgesplitst in categorieën. 

Iedere categorie is voorzien van een eigen kleur. 



Puntentelling
Met de ene vraag ben je een stuk langer zoet dan met een andere vraag. Bij een 

extra moeilijke vraag worden er dan ook meer punten toegekend. Achter in dit 

boek vinden jullie een overzicht van de puntentelling die wij hanteren. 

Tot slot
De Schaijkse Quiz wordt georganiseerd door het bestuur van Stichting 

de Schaijkse Quiz. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen 

strikt opgevolgd te worden. Indien zich situaties voordoen, waarin dit  

reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing.  

Vanzelfsprekend dien je je te allen tijde te houden aan de ‘normale’  

wetgeving omtrent verkeersregels en dergelijke. De organisatie / Stichting  

de Schaijkse Quiz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden  

schade als gevolg van deelname aan de Schaijkse Quiz. 
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Prijzen en prijsuitreiking
Als team strijden jullie voor een goed doel, club of vereniging naar keuze. Dit mag bijvoor-
beeld de nierstichting, maar ook je sportvereniging, carnavalsclub of speelplaats van de 
basisschool / buurtvereniging zijn. Het team dat de eerste plaats heeft behaald, ontvangt 
de felbegeerde Schaijkse Quiz wisseltrofee. Verder worden er cheques uitgereikt t.b.v. de 
gekozen doelen. Een cheque van € 500,- voor de eerste plaats, een cheque van € 250,- 
voor de tweede plaats en het team dat de derde plaats heeft behaald, krijgt een geldprijs 
van € 100,- Tijdens de feestavond in de Potter, die volgende week zaterdag om 20:00 uur 
zal starten worden de winnaars van de Schaijkse Quiz bekend gemaakt.



Waar zouden we zijn zonder de ondersteuning van onze sponsoren? 

Het prijzengeld, drukken van de quizboeken, de website, reclame-uitingen en 

alle producten die gebruikt zijn bij het uitvoeren van de vragen komen bij lokale  

ondernemers vandaan. Hier dan ook een speciaal woord van dank aan al die 

mensen die het mede mogelijk maken om deze quiz voor jullie te organiseren. 

Hoofdsponsoren
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In de aanloop naar de quiz hebben ook de volgende ondernemers een bijdrage geleverd. Dit in de vorm van mooie prijzen om De Schaijkse Quiz te promoten of een financiële  bijdrage. Hartelijk bedankt! 

Vrienden van De Schaijkse Quiz
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Ik  De Mee  Brand

Licht  Mag  Ik  Sta 

Wacht  Uit  Peel In

Je  Neem  Het  Op 

We gaan van start met de categorie muziek. Met deze 16 woorden kan je 4 titels van liedjes  
maken. Welke 4 titels kunnen met deze woorden gevormd worden? Iedere titel bestaat uit 4 
woorden en alle woorden mogen maar één keer worden gebruikt. Vul de titels in.

A.

2.

B.
Make Fun  River Meeting 

Always The  Fight  Right 

For  Loving  On  The 

Across  You  Your  Run

A1.        B1.

A2.        B2.

A3.        B3.

A4.        B4.

Nog ver voor Spotify, mp3 en de cd, kon je 
muziek beluisteren op een cassettebandje. 
Waarschijnlijk heb je zelf je favoriete radio-
programma’s opgenomen en menig bandje 
ingesproken. Tijd om je cassettedeck onder 

het stof uit te halen en te kijken of je het nog 
in je hebt. Smeer de keeltjes en zing met je 
team  een  refrein uit het nummer “Tussen 

Herpen en Zeeland, Berghem en Reek” van 
Gert van Boxtel. Lever vanavond het cassette- 

bandje met jullie versie van dit nummer in. 
Voorzien van teamnaam en teamnummer.

De ene beroemdheid is de andere niet, zo zijn er die goed kunnen schrijven en zijn er anderen die 
het vervolgens leuk kunnen brengen. En dan heb je natuurlijk nog die uitzonderingen die het alle-
bei kunnen. Soms beginnen ze met het één om er vervolgens achter te komen dat ze het eigenlijk 
best zelf kunnen. Wie schreef bijvoorbeeld “18” en “Little things” en voor welke groep?

MUZIEK
1.

3.

Ed Sheeran voor One Direction

 Fight for your right 

Meeting across the River

You make loving fun

Always on the run 

Ik neem je mee

Ik sta op wacht

De Peel in brand

Mag het licht uit
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A.

C.

E.

G.

B.

D.

F.

H.

Een mooie opdracht voor de puzzelaars. Schrijf per regel op naar welke artiest en titel wij op 
zoek zijn. De plaatjes staan niet in goede volgorde.4.

 The Cure – Boy’s Don’t Cry

Rage Against The Machine – Killing In The Name Of

 Rod Stewart & Tina Turner – It Takes Two

Counting Crows – Accidentally In love

 Het Goede Doel – Brood en Spelen

 Red Hot Chili Peppers – Under The Bridge

Simple Minds – Belfast Child

Klein Orkest – Over De Muur
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Zet de nummers zoals ze door deze artiesten zijn uitgebracht op chronologische volgorde van 
oud naar jong. 

A. Praise you - Fatboy Slim
B. Here comes the sun - The Beatles 
C. Don’t stop me know - Queen
D. I want you back - The Jackson Five 
E. Treat her like a lady - The Temptations
F. You wear it well - Rod Stewart
G. Ne me quitte pas - Jaques Brel
H. Rolling in the deep - Adèle
I. One - Metallica
J. Billie Jean - Michael Jackson
K. All that she wants - Ace of Base
L. When a men loves a woman - Percy Sledge

Hier een aantal van de bekendste platenhoezen uit de muziekscene, maar toch klopt er iets niet. 
Waar zitten de fouten? Omcirkel per plaat de fout. Onder de plaat is ruimte voor uitleg.

5.

6.

7.
Type deze link in een computer en je hoort een beroemde solo van een bekende muzikant. 
Wie horen we hier? http://www.deschaijksequiz.nl/quizavond.html

A.

C.

B.

D.

Clarence Clemons, alias the big man

Extra banaan linksboven
Rechtsboven streepje door 
wiel ontbreekt

Rode oogje links midden is 
toegevoegd

Het woordje “The” bij 
“The Police” ontbreekt

H                        

E

D

K

C

L

A

J

B

I

F

G
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Deze heren spelen een geweldig staaltje gitaarmuziek. Er is één ding in 
hun muzikale verleden wat hen verbindt. Wat is dit?

Voor de meeste mensen is 13 niet echt een geluksgetal, maar aangezien ik op de dertiende jarig 
ben, 13 werd op vrijdag de dertiende, een gouden plaat scoorde met mijn eerste album in de  
dertiende verkoopweek en ook nog eens een nummer 1 hit heb geschreven met een intro van 
exact dertien seconden dan snappen jullie wel dat 13 mijn geluksgetal is. Wie ben ik?

9.

10.

8.

A. De Schaijkse quiz is ook bedoeld voor de allerkleinsten onder ons. Trommel ze uit bed en kijk 
eens of ze dit deuntje kunnen ontcijferen op hun blokfluit of keyboard.  Naar welk nummer zijn 
wij op zoek?

B. En voor de wat ouderen zijn dit de beginmaten van een wereldberoemd stuk. Naar welk 
stuk van welke componist zijn wij op zoek?

Toccata and Fugue in D minor - 
JS Bach

Er is een kindeke geboren op aard

Taylor Swift

Alle drie kregen ze gitaarles van Joe Satriani
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Op een willekeurig moment op deze avond ontvangt jullie teamcaptain een berichtje via Whatsapp 
of sms. Het spreekt dus voor zich dat de captain bereikbaar moet zijn. In het berichtje noemen  
wij een aantal items. Vanaf het moment dat jullie dit berichtje ontvangen, hebben jullie nog 
dertig minuten de tijd om het hele team en de benodigde items te verzamelen. Maak met het 
complete team een foto waarbij teamnaam, teamnummer en alle items duidelijk zichtbaar 
zijn. Stuur deze foto binnen de aangegeven dertig minuten naar het nummer waarvan jullie het  
bericht ontvangen hebben.

11.

12. Zet de posters van het Zwarte Pietenfestival in chronologische volgorde van oud naar nieuw.

SCHAIJKSE GESCHIEDENIS

F A E D C B
A. 1982, B. 2007, C. 1987, D. 1986, E. 1984, F. 1980
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13.

14.

15.
Schaijk is een aantal prachtige karakteristieke panden rijk. Op welk adres staat dit huis? Wij zijn 
op zoek naar de straatnaam en het huisnummer.

Schaijk van vroeger tot nu. Welk bedrijf is hier nu gevestigd?

A.           B.

Ook ondernemerschap is vergankelijk. In 1967 waren er heel andere bedrijven en winkels dan nu. 
Maar welke omcirkelde  bedrijven (gedeeltelijk weggepoetst), bestaan nu nog steeds?

Gagelstraat 5

Bento van Hout

Manders Mode
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Een krantje uit de jaren ‘50 met deze foto prominent op de voorpagina.
Van welke organisatie is dit een bestuurslid?

Een Schaijkse wielervedette van weleer; wie steekt hier zijn handen gelukzalig in de lucht?

Eindelijk was er dan weer een voorzitter voor een koploos bestuur. Op welke datum werd het 
stokje door Cees aan Harry overgedragen?

16.

17.

18.
Marcel van der Heijden

15-02-1982

Het bestuur van de RK Middenstandsverenigingen 
van Schaijk en Reek
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Een aantal mannen uit een reeks: ga naar de plek waar deze mannen samen “hangen” en zie 
wie er op dit moment ontbreekt. Schrijf deze naam hieronder op.

Vader en zoon werden beiden geëerd. 
A. Wie zijn dit? B. Wie ontving als eerste zijn onderscheiding?

19.

A.

B.

20.

W. Van Moorsel

Wim 

Nico: 25-jarig jubileum Rabobank op 30-10-1986
Wim: Bronzen Erepenning Gemeente Schaijk op 20-10-1984. 

Nico Brands en Wim Brands
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Van welke sport zijn onderstaande pictogrammen:

F.

A.

A.

A.

B.

B.

C.

G.

H.

J.

K.

L.

B.

C.

D.

E.

I.

Deze wielrenner heeft al veel gewonnen. 
A. De trofee hebben we weggehaald maar welke prijs heeft hij hier 
gewonnen? B. Hoe wordt deze race ook wel genoemd?

21.

22.

23.

Bij welke sporten horen onderstaande symbolen?

SPORT

In Nederland kunnen we met basketbal op professioneel niveau 
natuurlijk niet mee met de NBA. Vorig seizoen (2016-2017) boekte 
de speler hiernaast een all-time record. 
A. Wat was het record? B. Welk team vertegenwoordigt hij? C. Tegen 
welke drie teams speelde zijn team gedurende dit seizoen drie keer?

De hel van het noorden

Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, 
Memphis Grizzlies, Utah Jazz

Parijs-Roubaix

Phoenix Suns

Devin Booker

Paralympische triathlon

Judo

Hippisch dressuur

Moderne vijfkamp

Gewichtheffen 

Handbal

Zitvolleybal

Beachvolleybal

Vlakwater kano sprint

Schoonspringen

Wielrennen BMX

Hippisch springen
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A.

B.

24.

25.

26.

Hieronder zie je een verzameling van ballen. 
1. Bij welke sporten worden deze ballen gebruikt? 2. Zet onderstaande ballen in volgorde van 
groot naar klein.

1G.

1H.

1 I.

1J.

1K.

2.

1A.

1B.

1C.

1D.

1E.

1F.

Hiernaast zien jullie een collectorsitem
A. Geef aan waarom dit een collectersitem is. B. En in welk 
voetbalseizoen is dit shirt uitgebracht?

Tegenwoordig wonen ze allebei in Landerd, maar hier 
hadden ze nog volop strijd. Wie zien we hier in gevecht?

1994-1995

Afscheidsshirt Stadion De Meer 

Roger van de Lagemaat (Schaijk) 

en Marco Bens (Reek)

E, D, I, H, B, J, K, F, C, G, ATennis

Honkbal/softbalWaterpolo

VolleybalHandbal 

HockeyBasketbal

VoetbalGolf

TafeltennisSquash
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1A.

3A.

2A.

4A.

5A.

1B.

3B.

2B.

4B.

5B.

Elk team in de sport heeft wel een mascotte, je hebt ze echt in alle soorten en maten. 
A. Wat is de naam van onderstaande mascottes? B. Bij welke teams horen ze?

Een sportheld is precies 869 dagen ouder dan zijn collega / rivaal. Hun biologische klokken 
lopen in ieder geval exact gelijk, want hun zonen schelen ook precies 869 dagen.
Over wie hebben we het hier?

27.

28.

We hebben in Nederland meer dan genoeg begaafde voetballers. Van een aantal voetballers 
hebben we de landen op een rij gezet waar zij hebben gespeeld. Welke spelers zoeken wij?

29.

A.

D.

B.

E.

C.

F.

Gerrie Mühren

Patrick Kluivert

Faas Wilkes 

Frank Rijkaard

Richard Witschge

Christiano Ronaldo en Lionel Messi

Orlando Magic

Chicago Bulls

Tottenham Hotspur

Houston Astros

Philadelphia Phillies

Stuff the Magic Dragon

Benny the Bull

Chirpy the Cockerel 

Orbit

Phillie Phanatic

Clarence Seedorf
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1. 2.

4.

B.

3.

5.

31.

30. De dartgekte is rond het maken van ons quizboek zeer groot. Dus willen wij graag het volgende 
van jullie weten. 
A. Wie zijn deze darters? B. Wat is de overeenkomst tussen deze darters?

Wuppies, emojis, smurfen en space twisties. Het kwam de afgelopen jaren allemaal voorbij. In 
de jaren ‘90 was de grootste rage toch wel de flippo. Plak op deze plaats een originele Looney 
Tunes flippo. Ben je er bijzonder aan gehecht? Geen probleem! 
Dan mag je hem na de quiz weer bij ons op komen halen.

Last van Darteritus

Gerrie Mühren

Patrick Kluivert

 Berry van Peer Albertino Essers

Mark WebsterRichie BurnettEric Bristow
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VAN ALLES WA - DEEL 1
1. In Schaijk genieten we al jaren van de Bokkesprong! Maar als we de wereld overgaan, zijn er 
natuurlijk heel veel mooie en bijzondere dieren te vinden. Geef bij onderstaande dieren de naam 
van het dier aan. Doe dit zo compleet mogelijk.

A. Om de hoeveelste bemande missie naar de 
maan gaat het hier? B. Welke drie mensen waren  
samen al maanden in training om deze reis te ma-
ken? C. Het ongeluk bleef niet uit. De befaamde 
woorden ‘Houston, we have a problem’ kent ieder-
een. Wie sprak ze uit?

32.

33.

A.

A.

B.

C.

B.

C.

D.

2. Bovenstaande dieren hebben één belangrijke overeenkomst. 
Welke overeenkomst bedoelen wij?

Jim Lovell

Jim Lovell, 

Ken Mattingly, 

Fred Haise

Vijfde bemande missie naar de maan

Leven alleen op Madagaskar

Fossa / fretkat Tomaatkikker

Giraffekever Madagaskargekko
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Je bent belangrijk want je hebt een uniform aan en een grote muts. Er zijn er 5 van jullie soort 
en het enig onderscheid tussen jullie zit hem in de knoopjes of het al dan niet aanwezig zijn van 
en de kleur van je pluimpje. Deze heb je namelijk niet, of je hebt een witte, een rode, een blauwe 
of een groen-witte. Waar hoor je bij?

De yuancrisis was heftig, in één dag tijd verdampte er zo’n 40 miljard euro op de beurs. Maar 
de Amsterdamse beurs is wel wat ellende gewend, de eerste crisis was al in de 17e eeuw.  Ook 
toen was er een gigantische zeepbel gecreëerd rondom een ogenschijnlijk goedkoop product.
Op welke datum klapte de beurs in één van de eerste en heftigste krachen die de Nederlandse 
geschiedenis kent?

Voor deze vraag hebben we ons verdiept in de ingrediënten van een bepaald product. Aan de 
hand van de volgende drie omschrijvingen kun je evenveel ingrediënten achterhalen en zo de 
naam van het product achterhalen. 

• Dit ingrediënt is te scheiden in twee stromen: 
 permeaten en retentaten. Het gedeelte wat wij zoeken  
 wordt veel in diervoeders gebruikt.
• Zie bijgevoegde afbeelding.
• Dit ingrediënt kun je toevoegen als verdikkingsmiddel  
 in het geval van reflux. Het wordt verkregen door het  
 vermalen van zaden van een bepaald type boom.

Naar welk product zijn we op zoek? Dit hoeft niet van een 
specifiek merk te zijn.

34.

36.

37.

35.

Zomaar wat willekeurige plaatjes? Nee, zeker niet! Wat hebben onderstaande dingen 
met elkaar gemeen?

Allemaal Nederlandse uitvindingen

De Tulpencrisis van 3 februari 1637

Paprika chips 

Queen’s Guard Buckingham Palace
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Van jong tot oud, iedereen is hier wel eens geweest: de Efteling. 
Naar welke attracties zijn we op zoek?

Weer een vraag waarbij je ook de kleinsten onder ons kunt betrekken. Paxi is een personage 
gecreëerd door het European Space Agency. In verschillende filmpjes legt hij je van alles uit 
over het heelal. Dus, kinders achter de computer en op zoek naar het antwoord op deze vragen.  
Terwijl ze je helpen, steken ze er ook nog iets van op. En zelf word je er ook niet stommer van. 
Er is één filmpje wat specifiek gaat over Mars. 
A. Hoeveel robotmissies zijn er volgens Paxi verstuurd om Mars te verkennen? 
B. Hoe heet het wagentje wat rondrijdt op Mars, volgens Paxi?
C. Hoe heet de hoogste vulkaan uit het heelal, volgens Paxi? 

38.

39.

A. B. D.

G.F.E.

H. I. J.

C.

A.

B.

C.

PiranhaDe Oude Tuffer

De rode (dansende)
schoentjes

Carnaval Festival

Monsieur CannibalePagodeVilla VoltaDe nieuwe kleren 
van de keizer

Avonturendoolhof

De Vliegende Hollander

Meer dan 40

Curiosity

Olympus Mons
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Waar sta je?? 
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Waar sta je?? 
 

-------------------- 

Daar sta je dan. Maar waar is dat eigenlijk? Alle afstanden zijn hemelsbreed.40.

41.

42.

A.

A. B.

B.

C.

Hieronder zie je een foto van een traditie uit het oosten van Europa. De mannen duiken in het 
ijskoude water om te proberen als eerste iets uit het water te halen. 
A. Wat is dat? 
B. Wanneer vind deze traditie plaats? 
C. Wat is de ‘symbolische prijs’ voor de winst in deze traditie?

Het gebeuren van vandaag, een bepaalde datum in 2017, deed ons aan Socrates denken, hoewel 
deze zijn straf als een man onderging. De persoon over wie wij spreken had zijn einde voor- 
bereidt met zijn voormalige beroep in het achterhoofd. 
A. Over wie hebben we het?  B. Aan welke datum refereren wij? 

Een jaar lang gezondheid

Drie Koningen

 Een houten Kruis

Slobodan Praljak 29-11-2017

Zurich

Monsieur Cannibale
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KUNST & CULTUUR

Deze man word ook veelvuldig uitgenodigd 
op meerdaagse bijeenkomsten, waarbij  
hedendaagse kunstenaars  zich  bezig  
houden met de gemeenschap en het proces  
van het creëren van kunst. Dit resulteert in 
kunstzinnige transformaties van volledige 
wijken. Wat is de overkoepelende naam van 
de organisatie van deze bijeenkomsten, tevens de naam van de bijeenkomsten die overal ter 
wereld worden gehouden?

Jullie mogen deze avond vanaf 21:00 uur naar de Notaris voor een heuse proeverij. 
Luuk en consorten hebben daar voor één teamlid een hapje klaarstaan. Aan dit team-
lid de taak om te proeven en de ingredienten te raden. 

Hieronder zie je een foto van een street artist aan het werk. Hij staat bekend om zeer groot en 
zwart lijnwerk op een witte achtergrond, waarbij het zwarte lijnenwerk met losse pols zonder 
voorbereiding direct word aangebracht op de muur.

Wat is de naam van deze 
kunstenaar/street artist?

43.

44.

45. Kunst en kunstenaars zijn inspiratiebronnen om zelf iets te proberen  
te creëren, van eenvoudig namaken tot totaal nieuwe werken. De  
schilder van dit kleurige moderne kunstwerk heeft zich laten inspireren  
door een beroemd Nederlands schilderij wat in een hoofdstad hangt.

A. Welk beroemd schilderij is hier als voorbeeld genomen en van wie is  
 het origineel?

B. Waar hangt dat originele schilderij? 

A.

B.

Aaron de la Cruz

gefrituurde polenta en gembermayonaise

Pow Wow

Meisje met de parel, Johannes Vermeer

Mauritshuis in Den Haag
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Wat is de naam van de Britse abstracte beeldhouwer die veelal assemblages maakte met metaal  
en  industriële objecten? Hieronder is een werk van hem te zien. Het is een ruimtelijke vertaling 
van een zeer bekend schilderij.

A.  Wat is de naam van het werk?   

B. Uit welk jaar komt de ruimtelijke vertaling?

C. Wat is de naam van het originele kunstwerk?

D. Wat is de naam van de kunstenaar van 
 het origineel?

Geschiedenisartefacten en kunstvoorwerpen worden bewaard voor het nageslacht.
Hier logo’s van zeven instellingen in Nederland die zich daarmee bezighouden.
A. Waarvan zijn de zeven logo’s  B. In welke plaatsen zijn de tentoonstellingsgebouwen te vinden?

46.

47.

A.1

3

5

2

4

6

7

A.

A.

A.

A.

A.

A.

B.

B.

B.

B.

B.

B.

B. Den Helder

Maastricht

Groningen

Assen

’s-Hertogenbosch

Rotterdam

 Soest

Marine Museum Den Helder

Natuurhistorisch Museum Maastricht

Groninger Museum 

Drents Museum

Het Noordbrabants  Museum

Museum Boijmans van Beuningen

Nationaal Militair Museum

Edouard Manet

Déjeuner sur l’herbe

1989

Déjeuner sur l’herbe II
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Een huis bestaat al lang niet meer alleen uit een rechthoekig blok met daar bovenop een puntdak.  
Bij huizen en openbare gebouwen in Nederland worden allerlei ideeën en vormen bedacht en 
uitgevoerd. Van deze 8 bijzondere gebouwen willen wij graag het volgende van jullie weten:
A. Hoe heet en/of hoe wordt het bouwwerk genoemd?
B. Waar staan deze gebouwen?
C. Wie zijn de architecten?

48.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C.

1.

2.

3.

A.

B.

C.

4.

A.

B.

C.

5.

Louis Kalff/Leo de Bever

Eduard Louis de Coninck, Nieuwbouw door 
Hubert-Jan Henket

Molenaar &amp; Van Winden /WAM architecten

Piet Blom

Factor Architecten/Ger Kengen

Eindhoven

Zwolle

Zaandam

Helmond

Beekbergen

Evoluon /Vliegende Schotel

Fundatie / Het Oog, De Wolk, het ei, de ufo, de 
zeppelin, het ruimteschip

Inntel Hotel

Boomwoning/kubuswoning

Villa Beekbergen
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A.

B.

C.

6.

A.

B.

C.

7.

A.

B.

C.

8.

In oktober 1917 verscheen er een door 4 kunstenaars uitgegeven tijdschrift, wat het tot 1928 
volhield. 100 Jaar later (2017) is dat uitgebreid herdacht in Nederland en verschenen er veel 
overzichtstentoonstellingen over deze bijzondere kunststroming. (zie foto)

A. Welk tijdschrift werd in oktober 1917 uitgegeven?

B. Wie was de initiator van deze groep kunstenaars?

C. Wie waren de eerste 4 kunstenaars van deze groep?

D. Welke schilder, die ook nog in Uden heeft gewerkt, is heel 
 bekend geworden met welk onvoltooid werk?

E. Welke kunstenaar, waar een academie naar vernoemd is,
 ontwierp de veelkleurige stoel?

49.

Gerrit Rietveld

Piet Mondriaan met Victor Boogie Woogie

Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Bart van de Leck, Vilmos Huszàr

Theo van Doesburg

De Stijl

A.W. Weissman 1895 /Benthem Crouwel Architekten

Dries Kreijkamp

IAA Architecten

Amsterdam

Den Bosch

Enschede

Stedelijk Museum Amsterdam / Badkuip

Bolwoningen

Stedelijk Vakcollege / Ufo
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Het schilderij dat we hier zien is onder meer bekend onder de naam de ‘Heks van Haarlem’ 
maar nog bekender onder de naam die wij hier zoeken. Die naam deelt het schilderij met een 
lied van Lennaert Nijgh.

A. Wat is de titel van dit lied en dus ook van het schilderij?

B. Waar hangt het originele schilderij?

Gevierde Nederlandse kunstenaars; twee foto’s van kunstenaars verweven tot één foto. Deze 
personen hebben een gezamenlijke tijdsperiode geleefd. Toen de eerste stierf, was de jongste al 
enkele maanden 18 jaar. Ruim 53 jaar later stierf ook de tweede kunstenaar. De geboorteplaatsen  
liggen zo’n 110 km met de auto van elkaar in Nederland.

A. Wie zijn de twee kunstenaars?

B. Waar en wanneer zijn ze geboren?

C. Waar en wanneer zijn ze gestorven? 

50.

51.

52. Eigenlijk is muziek ook een kunstvorm. In deze foto komen twee kunstvormen samen: 
fotografie en muziek. 
A. Van welk Icoon in de muziekwereld zien we hier een deel
van het lichaam? B. Door welke fotograaf uit Nederland is deze 
foto gemaakt?

A.

B.

Malle Babbe

Berlijnse Gemäldegalerie

Vincent van Gogh en Piet Mondriaan

Zundert, 30-03-1853 en Amersfoort, 07-03-1872

Auvers-sur- Oise, Frankrijk, 29-07-1890 en 

New York, Verenigde Staten, 01-02-1944

Anton Corbijn

David Bowie
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Met je vrienden uit Schaijk een quiz spelen is natuurlijk ontzettend gezellig. Maar hoe zit het 
met jullie kring buiten Schaijk? Ga op zoek naar iemand die zo ver mogelijk weg woont of  
verblijft. Laat hem / haar een foto maken bij het plaatsnaambordje van de plaats waar hij / 
zij is. Laat deze persoon een blad vasthouden 
waarop jullie teamnaam en nummer duidelijk te  
zien is. Stuur deze foto voor 23:30 uur naar 
info@deschaijksequiz.nl. Vermeld in het 
onderwerp van de mail ook jullie teamnaam 
en nummer.

A.

B.

C.

Ik ben dol op schepsels maken, modelleren, villen, texturen, belichten en animeren. Tekenen 
en schilderen helpen mij te ontspannen. Bij mijn werk gebruik ik o.a. voorbeelden van andere 
kunstwerken/kunstenaars.

Was getekend:
Aram Vardazaryan

A. Van welke goed besnorde kunstenaar is het origineel?

B. Welk beroemd werk heb ik hier als voorbeeld gebruikt 
voor “A memory of …..”?

53.

55.

54.

SCHAIJK
‘Atelier Anders’ is verhuisd naar een nieuwe locatie.
Bij het previewweekend hebben 3 personen hun werk getoond.
A. Wie runt Atelier Anders? B. Wie waren de 3 exposanten met 
welk werk? C. wanneer vond dit previewweekend plaats?

In het weekend van 4, 5 en 6 augustus 2017

Carina van Densen, beeldend florist herborist. Thea van Leeuwen vormgever met 
houtsculpturen. Marleen Manders met schilderijen en tekeningen

Lia Verstegen

Caravan

Salvador Dali 
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Horizontaal
4. Wie (voornaam) gaf als eerste het juiste antwoord 
op een vraag gesteld op de Facebookpagina van De 
Schaijkse Quiz en mocht daarmee de eerste taart 
van Marcel Sanders in ontvangst nemen?
5. Schaijks verenigingsgebouw dat dateert uit 1863.
7. Voornaam secretaris van gezelschap dat 
wekelijks op dinsdag een bijeenkomst heeft in 
de Notaris om 18.00 uur.
9. Wat geven de groene sterren op de kaart aan 
(afbeelding A)?
12. Wat is de naam van de schoonheid die in het 
midden van afbeelding B staat?
13. Schaijkse vereniging waarvan de naam van de 
eerste groep ‘Joanna Hisiao’ was.
14. Welk instrument bespeelt Rick van Sambeeck 
in De Hofkapel?

Verticaal
1. Welke carnavalsclub won als enige 6x goud 
tijdens de Moeslandse optocht bij de wagens?
2. Voornaam prins 1969-1970.
3. Schaijkse club: ……… 1897.
6. Op 14-10-2017 was de lustrum editie van dit 
evenement.
8. Burgemeester (achternaam) van Schaijk in 1870
10. 1982: Bertha van der Heijden, 1995: Betsie 
Boeijen.
11. Straat in Schaijk die begint met een F.

56. 1. Vur Mekoar
2. Dolf
3. De Vriendenkring
4. Hugo  
5. De Komme  
6. Pater Vos Tocht
7. Cora  
8. Lorskens
9. Groene Monumenten
10. Moeskoningin
11. Franse baan 
12. Teun van Ras
13. Scouting Schaijk 
14. Sousafoon  
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A. Wat zijn de telefoonnummers van onderstaande Schaijkse verenigingen
 en ondernemingen?

Sportvereniging DAW  0486-

H. Antonius Abt kerk  0486-

Handboogschutterij de Vriendenkring  0486-

Loonbedrijf Peter Loeffen  0486-

Jeu De Boules Club Le Jeteur  0486-

Swanenberg IJzer Groep  0486-

Tafeltennis Vereniging “Revanche”  0486-

T.V. De Witte Schare  0486-

Albert Heijn  0486-

Fysiotherapie Schaijk 0486-

B. Wat is de totaalsom als je alle telefoonnummers 
 bij elkaar optelt? Het betreft de cijfers na het kengetal.

Soms loop je ergens voorbij zonder er aandacht aan te besteden. Als je 
de Schaijkse Quiz organiseert besteed je overal te veel aandacht aan. 
Zo wordt ieder object ineens interessant om te fotograferen of om er 
een vraag over te stellen. Zo ook deze kop die met een doorsnede van 
zo’n meter toch niet te missen is. Waar is deze foto gemaakt?

Wat zijn ze al lang een stelletje. Vorig jaar was het eindelijk zover! Na drie kinderen mocht zij toch 
zijn ring om haar vinger schuiven. Ook ondernemend Schaijk was enthousiast en vanwege het  
vrijgezellenfeest konden sommigen zelfs niet aanwezig zijn op de slotavond van de SOK. 
Over welk gelukkig stel hebben wij het?

57.

58.

59.

Geert van Kraaij en Rachel van Son

Speelplaats basisschool Den Omgang

4628545

461639

463222

461505

464046

469120

463503

462651

460285

461220

461354
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Ons mooie Schaijk kent vele bijzondere panden, al dan niet voorzien van bijzondere benamingen. 
Geef van onderstaande gevels aan in welke straat én op welk huisnummer ze te vinden zijn.

60.

A.

C.

E.

G.

B.

D.

F.

H.

I.

Zandstraat 31

Lorskensstraat 1

Lorskensstraat 2

Molengraaf 30

Runstraat 79

Munstraat 2

Zandstraat 42

Scheisestraat 24

Hoekstraat 1 b
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Wat een keukenprinses! Anja draait haar hand niet om voor een 
versgebakken hapje. 
A. Wat bakt zij hier? B. Waarvoor?

Wie zijn deze vier aapjes?

Dat staat ‘m goed, zo’n witte doktersjas. 
A. Waar was deze bekende Schaijkenaar op het moment dat 
deze foto werd genomen? B. En welk bijzonder jubileum mag 
hij in 2018 vieren?

61.

62.

63.

64.

A.

A.

B.

B.

Je staat op nummer 14 en kijkt uit over dit gebied.
Wat zie je bij 6 en 9?

6. Greppel, 9. Kleine grafheuvel

Bento 50 jaar

Bama Gorzow Polen, schoenpoets- en zolen fabriek

Wim van Hinthem 

Hent van Oort

Jos Wieland

Leo van Oort

Brownies

Nieuw boek uitgekomen van Dan Brown 

Zandstraat 31

Lorskensstraat 1

Lorskensstraat 2

Molengraaf 30
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Hieronder staan woorden waarvan de letters door elkaar zijn gehusseld. De spaties hebben wij 
weggelaten, dus een oplossing kan meerdere woorden bevatten. Deze woorden hebben dezelfde 
overeenkomst met Schaijk. Noteer de juiste oplossing.

Tcaosaejtoghhsikras

Hwsetcgsele

Lorwlewiuibgdrs

Tkelwrdeottusraota

Ofdsmieheone

Wbesbglieorbeb

65.

66. Een hele lastige, maar mooie vraag! Mensen onherkenbaar gemaakt om allerlei redenen.
Hier drie Schaijkse figuren waarvan we willen weten: 
A. Wie zijn dit?
B. Welke rol nemen zij aan en voor welke gelegenheid hebben zij zich zo uitgedost?
C. In welk jaar liepen zij er zo bij?

A.

B.

C.

A.

B.

C.

A.

B.

C. 2009

2006

1995

Poseidon bij Simply The Best (DAW)

Tonproater bij de pronkzitting

Butler Proctor in toneelstuk Boeven en Madeliefjes

Theo Potjes

Antoine Banken

Tiny v/d Vorst

Brobbelbiesweg

Domineeshoef

De Korte Louwstraat

Willibrordusweg

Scheltseweg

Hoogschaijksestraat 
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A. Op 15 maart 2017 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Hoe vaak zijn we deze eeuw eigenlijk 
naar de stembus geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen?

B. Ook in Landerd zijn we massaal naar de stembus gegaan. Bij hoeveel stemlokalen kon je in 
Schaijk gaan stemmen? En hoeveel in heel Landerd?

C. Bij welke van deze stemlokalen werden de meeste stemmen uitgebracht en hoeveel waren er dit?

D. Welke partij kwam als derde uit de bus (dus de derde grootste partij gekozen) in Landerd?

E. Welke 2 partijen kregen alleen stemmen in Schaijk, en niet in Zeeland en Reek?

Sport, spel of een robbertje vechten?
Voor de aankondiging van welk evenement werd deze foto gebruikt? 

Hieronder zie je een aantal beeldmerken welke onderdeel zijn van logo’s van 
Schaijkse bedrijven. Naar welke bedrijven zijn wij op zoek?

67.

68.

69.

A.

D.

C.

F.

B.

E.

G. H.

Het Jongeren Vakantie Week

Lokaal in de Kamer, Geen Peil

SP

Dorpshuis “De Garf”, 1.992 stemmen

Schaijk 3, Landerd 7

6 keer

Cleanservice productsB&B ’t Runnertje

Hoveniersbedrijf Tuinen 
door Thijs en Bart Haarzorg Mariëlle Lecaro

Stijn van Lith (Grafisch/
ruimtelijk ontwerper)Van Tilburg UitvaartzorgEdwin Boot 

personal trainer
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Hoewel het al jaren niet meer deze functie had, is afgelopen jaar het gemeentekantoor 
van Schaijk afgebroken. 
A. Op welke datum werd de sloop voltooid?

B. Welk bedrijf nam de sloop voor zijn rekening?

C. Met welke machine werd dit werk door hen volbracht?

“Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen”. Bij welke Schaijkenaren horen deze knappe kijkers?

70.

71.

72. Alle vogels en vogelvrienden waren bij elkaar in de Postduif bij Thé de Potter. Op 25 november 
om 20.00 uur kwam de ontknoping van de onderlinge wedstrijd. Er waren vele kampioenen die 
90 of meer punten van de keurmeesters kregen. Één vogel stak met zijn punten boven alle  
anderen uit.
A. Welke vogel was de beste en wie is de kweker?

B. Hoeveel punten haalde deze vogel?

A.

C.

E.

G. H

F.

B.

D.

94 punten

Geelvoorhoofdkakariki gele zwartoog - van kweker 
Jan Kouwenberg

Gerard Faassen

Jolien Bongers

Alda Lange

 Ellen Geurts van Kessel

CAT 336E (rupskraan)

Gebr. van den Brand en van Oort BV

7-11-2017

Ingrid van Hout-Arts

Regina Appelhof-Smeulders

Antoinette Schoppema

 Mari Janssen
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Levert jouw team dat product in waarvan de houdbaarheidsdatum 
het verst verstreken is, dan winnen jullie deze vraag. Zet duidelijk je 
teamnaam en nummer op het ingeleverde product en zorg ervoor 
dat de houdbaarheidsdatum goed leesbaar is.  

We beginnen deze categorie met een echte breinbreker. Zo moeilijk dat verschillende mensen 
van de Schaijkse Quiz ze zelfs met antwoorden nog niet kunnen ontcijferen. Wij wensen jullie 
dan ook veel succes bij het beantwoorden van deze vragen! 

73.

74.

75.

B.A.

D.C.

E.

BREINBREKERS
Letter rebus 
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Letter rebus 
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Natuurschoon 
 
 
 
Finalist 
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K0    U=A 
P ssssssss 
 

 

T60MINNET 
 

A  L = T 
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 L        
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 P 
N=P 

 
O=E 

 
 

      

                    

L = Z 

Wilma, Bart en Geert spelen een spelletje. Ze hebben vijf rondes gespeeld. De inzet bestaat uit-
sluitend uit hele euro’s. Na iedere ronde moet de verliezer het aantal euro’s dat zijn / haar beide 
medespelers bezitten verdubbelen met zijn / haar eigen euro’s. Aan het einde van de laatste 
ronde bezit Wilma 8 euro’s, Bart 9 en Geert 10. Hoeveel euro’s had iedere speler aan het begin 
van het spel?
Wilma: 7, Bart: 18, Geert: 2

Finalist

Natuurschoon

Knalprijs Paplepel

Zangstem
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Vul in onderstaande tabel de juiste antwoorden in

De
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s

Aanvang Voornaam Achternaam
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van Lith
Wieland
Dorussen

Do
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Toon

Ev
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en

t
Ac

ht
er
na

am
Vo
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na

am

Evenement

Schoppema
Derks
Ruud
Friso
Erna
Bregje

Stockrock
Breakout Run
De Schaijkse Quiz
Moesfest
Glow & Snow Run

Voornaam AchternaamAanvang

Afgelopen zondag waren er wel 5 evenementen in Schaijk. De organisatie daarvan vergde heel wat werk van 
de 5 onderstaande bestuursleden. Het was dan ook zeer vervelend dat het weer dreigde spelbreker te 
worden. Wie organiseerde welk evenement en op welk tijdstip? Vul dit in bij het antwoord. Onderstaand 
schema kan als hulpmiddel worden gebruikt.

76.

Evenement Voornaam Achternaam
Stockrock
Breakout Run
De Schaijkse Quiz

Bregje
Toon
Erna

Aanvang

Glow & Snow Run

13.00 uur
11.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.30 uur

Moesfest
Friso

Derks
Schoppema
van Lith
Wieland
Dorussen

Ruud
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13 ) 
 
Een Schaakprobleem: Wit geeft mat in 2 zetten. Welke 2 zetten zijn dat ? 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77.

78.

79.

De laatste loodjes. Zwart verliest na twee zetten en wit is aan zet.
Geef de twee zetten van wit?

Als je aan de sloten 5, 6, 7 en 8 draait, dan verandert ieder plaatje in de kolom eronder in het 
andere plaatje. Dus het plaatsnaambordje Schaijk verandert in het logo van De Schaijkse Quiz. 
Hetzelfde gebeurt als je aan de sloten 1, 2, 3 en 4 draait voor de bijbehorende rijen. Hoe vaak 
moet je nu minstens aan de sloten draaien om ervoor te zorgen dat alle plaatjes het logo van De 
Schaijkse Quiz tonen?

Nog niet zolang geleden waren er geen touchscreens en bestond zelfs de T9 (wie kent hem nog) 
functie op je telefoon niet. De cijfertoetsen waren ook voorzien van letters. Bijvoorbeeld op het 
cijfer 2 stonden de letters ABC. De code 75264 spelde het woord slang. Welke dieren zoeken we 
in onderstaande cijfercodes van 5 cijfers?

A. 85434

B. 56252

C. 35263

D. 63463

E. 36735

5 6 7 8
1

2

3

4

Forel

Oehoe

Eland

Koala

Vlieg

4 keer

Paard van A5 naar C6

Paard van E8 naar C7
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Uit onderstaande Spreekwoorden en Gezegdes hebben we de klinkers weggelaten. 
Kunnen jullie de volledige Spreekwoorden en Gezegdes noteren?
A. Btrltdnnt

B. Whtklnntrt, shtgrtntwrd

C. Vnnklkpknjntplkkn

D. Wgddt, gdntmt

E. Thtg, ththrt

F. Hgmdkmtvrdvl

G. Ldrgtnpngdnrng, htsnblftnlljkdng

H. Btrnhlfdnnlgdp

I. Mnddwndtdzlnnmn

J. Mtdhdndhnd, kmjdrhtgnslnd

Raad het geluid! Vooruit, het is geen Q-music, maar toch kun je met het winnen van de quiz een
prachtig geldbedrag winnen voor jouw (goede) doel. Doe je best en zoek op de website  
www.deschaijksequiz.nl onder het kopje ‘Quizavond’ de geluidsfragmenten op die horen bij deze 
vraag. Wat hoor je bij deze vijf geluiden? Wees zo specifiek mogelijk. 

80.

81.

82.

A. D.

B. E.

C.

Ter land, ter zee en in de lucht,
’t is allemaal speelzucht. 
Dat is wat ik zo graag ontvlucht 
in de blauwe avondlucht.

Ik ben al op weg naar een nieuwe bestemming, 
waar ben ik nu?

Schiphol

Openen van een CD-speler lade

Proosten met twee wijnglazen

 Openen van een glazen pot (conserven)

Met de hoed in de hand, kom je door het ganse land.

Iemand de wind uit de zeilen nemen

Beter een half ei dan een lege dop

Al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding

Hoogmoed komt voor de val

 Uit het oog, uit het hart

Wie goed doet, goed ontmoet

Van een kale kip kan je niet plukken

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd

Beter laat dan nooit

Leeglopende ballon

Cirkelzaag
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In	onderstaande	puzzel	moeten	de	cijfers	0	t/m	9	zo	worden	ingevuld	dat	de	sommen	kloppen.
Gelijke	kleuren	zijn	gelijke	cijfers.	Alle	getallen	moeten	erin	voorkomen.

- =
÷ +

X =
= =

+ =

Geef	hier	aan	welk	getal	(0	t/m	9)	bij	welke	kleur	hoort.

-

=

In	onderstaande	puzzel	moeten	de	cijfers	0	t/m	9	zo	worden	ingevuld	dat	de	sommen	kloppen.
Gelijke	kleuren	zijn	gelijke	cijfers.	Alle	getallen	moeten	erin	voorkomen.

- =
÷ +

X =
= =

+ =

Geef	hier	aan	welk	getal	(0	t/m	9)	bij	welke	kleur	hoort.Geef hier aan welk getal (0 t/m 9) bij welke kleur hoort.

A. F.

C. H.

B. G.

D. I.

E. J.

83.

84.

In onderstaande puzzel moeten de cijfers 0 t/m 9 zo worden ingevuld dat de sommen kloppen.
Gelijke kleuren zijn gelijke cijfers. Alle getallen moeten er in voorkomen.

In	onderstaande	puzzel	moeten	de	cijfers	0	t/m	9	zo	worden	ingevuld	dat	de	sommen	kloppen.
Gelijke	kleuren	zijn	gelijke	cijfers.	Alle	getallen	moeten	erin	voorkomen.
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Geef	hier	aan	welk	getal	(0	t/m	9)	bij	welke	kleur	hoort.
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In	onderstaande	puzzel	moeten	de	cijfers	0	t/m	9	zo	worden	ingevuld	dat	de	sommen	kloppen.
Gelijke	kleuren	zijn	gelijke	cijfers.	Alle	getallen	moeten	erin	voorkomen.

- =
÷ +

X =
= =

+ =

Geef	hier	aan	welk	getal	(0	t/m	9)	bij	welke	kleur	hoort.

De enveloppen
Enveloppe A. Tijd om even tot rust te komen met een lekker kopje thee. Welke drie smaken 
zijn dit?

Enveloppe B. De bedoeling is dat je zelf een kwartet gaat vormen door contact te zoeken met 
andere teams. Zoek een compleet kwartet bij elkaar om deze opdracht te voltooien (bijvoorbeeld 
één harten boer, één schoppen boer, één ruiten boer en één klaveren boer). De achterzijden van 
de kaarten moeten gelijk zijn, let op deze zijn door ons gemerkt, eigen kaarten worden herkend. 
Lever de kaarten weer in, in de enveloppe en voorzie deze duidelijk van je teamnaam en team-
nummer.

Aardbei, Kamille, Rooibos

8 7

 1 9

 6 2

50

 3 4
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VAN ALLES WA - DEEL 2
A. Al 16 jaar betalen wij met de euro, zoals andere landen in Europa. Welke 12 landen voerden 
op 1 januari 2002 de euro in als wettig, nationaal betaalmiddel?

B. Welk ezelsbruggetje werd gebruikt om deze landen te onthouden?

C. Hieronder zie je 5 biljetten uit diverse landen in de wereld. Geef aan bij welk land elk biljet 
hoort/hoorde.

85.

1.

4. 5.

2. 3.

86.

87.

A.

B.

Een item uit het journaal van de afgelopen jaren. 
A. Wie zat er op dit krukje? B. Wat deed hij daar?

In maart is het misschien moeilijk voor te stellen, maar alle vragen 
voor dit quizboek lagen zo rond Sinterklaas al op tafel. Zo ook deze 
vraag. In welke winkel is deze chocoladeletter aangeschaft?

Jamin

Pablo Picasso

Hij schilderde daarop tijdens zijn verblijf in 
Schoorledam/Schoorle

ZwedenMongolie

GriekenlandMarokkoJapan

DING FLOF BIPS

Duitsland, Ierland, Nederland, Griekenland, Finland, Luxemburg, Oostenrijk

Frankrijk, Belgie, Italie, Portugal, Spanje
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88.

89

Welke 10 landen zijn van links naar rechts 
in deze vlag verwerkt?

A. Op één plaats in Nederland werden 6000 kruisen opgericht.
B. Op één plaats in Nederland werden ruim 31.000 kruisen opgericht,  waarvan 6000 naamloos.
C. In het huidige Italië werden lang geleden ook 6000 kruisen opgericht.
6000 kruisen werden geplaatst. Maar waar? En door wie? We hebben nog meer vragen voor je. 
Waarom / waarvoor en welk jaar is dit gebeurd?

A. Waar      Door wie  
 

 Waarvoor / Waarom    Welk jaar

B. Waar      Door wie  
 

 Waarvoor / Waarom    Welk jaar

C. Waar      Door wie  
 

 Waarvoor / Waarom    Welk jaar

Via Appia: 200 km van Capua naar Rome

Ophanging als straf voor de 
slavenopstand

Meeste Duitse oorlogsslachtoffers

Ysselsteyn bij Venray

Zwijnen herdenken jachtseizoen Veluwe

Hulsthof

Guinee, Belgie, Tsjaad of Roemenie, Mali, 

Ivoorkust, Frankrijk, Peru,

Nigeria, Tsjaad of Roemenie, Italie

Crassus

73 of 71 jaar voor Christus

1946

Nederlandse Gravendienst

2009

Partij voor de Dieren
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Ook 2017 was weer een opzienbarend nieuwsjaar! 
Geef bij de onderstaande afbeeldingen het juiste nieuwsitem in één zin weer.

90.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Politie komt naar verjaardag jongen, nadat niemand op 
komt dagen.

Vliegtuigmaatschappij zet dokter hardhandig uit 
overboekte vlucht.

Adolf Hitler kleurplaat per ongeluk via Kruidvat verkocht.

Platworm komt terug uit de ruimte met 2 hoofden.

Vrouw ontslagen na opsteken middelvinger naar Trump.

Prins uit Saoedi-Arabië laat 80 valken meevliegen.

Vrouw vast in raam tijdens Tinder date nadat ze haar 
poep uit het raam gooide.

Britse moeder: ‘Prins in Doornroosje maakt zich schuldig aan 
seksueel misbruik.
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A.

A. B.

C.

B.

De foto hiernaast kan je ook opzoeken met de volgende coördinaten  
in google maps: 35 47 3 N, 139 34 59E. Er is in de loop der jaren wel 
wat veranderd, maar het gaat ons hier om de locatie. 
A. Met welk land en welke stad hebbben we te maken? 
B. Wat zien we?

Een rondje in de keuken is goed voor de volgende vraag. Welke spullen die je in de keuken  
gebruikt hebben wij voor jullie op de foto gezet?

91.

92.

93.

Ergens in de jaren ‘40 arriveerde Sinterklaas per boot in deze plaats, hij schudt even wat handen 
en stapt dan in een open rijtuig waarna hij ontvangen wordt door de kinderen. 
A. In welk jaartal? B. In welk dorp of welke stad vond dit plaats?

A.

B.

Bovenkant van een blik

Senseo bakjeKnoflookpers

Luchtafweerraketten/luchtafweersysteem 

Japan, Asaka

Eindhoven

1941
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Wij hebben hieronder zes locaties in Schaijk weergegeven door de coördinaten (in  
decimale graden) weer te geven. Ga naar deze locaties en beantwoord de bijbehorende 
vraag. 

 Breedte graad Lengtegraad  Vraag:
A.  51.741252 5.648320  Wat staat er op de poort?

B. 51.738259 5.629563 Op de deur rechts naast de ingang,  
   staat een getal in witte letters. 
   Welk getal is dit?

C. 51.747654 5.631317 Hoeveel brievenbussen tel je hier?

D.  51.746416 5.633958 Hoeveel paaltjes tel je?

E.  51.751036 5.631318 Wat is de kleur van de voordeur?

96.

Flamingo’s

The Destroyer

Michael Heffels

Luchtgitaarspelen

Scheise Hoeve

 139.613

59

13

Wit

Wat zie je hier rechts op de foto, opgepropt op elkaar 
en toch in balans?

Wereldkampioenen heb je in alle soorten en maten. 
A. Waar is de man hier rechts wereldkampioen in geweest? 
B. Wat is zijn naam? C. En wat is zijn bijnaam?

94.

95.

A.

B.

C.
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97. Beantwoord onderstaande vragen en kom zo tot de juiste oplossing. 
A. Wie blijft er over (welk nummer)?
B. Wat is zijn naam?

Vragen waar (ja) en niet waar (nee)

1. De zon draait om de aarde.        
2. Een zeester heeft geen hersenen. 
3. New York is de hoofdstad van de  Verenigde Staten.
4. De voertaal van Brazilië is Spaans.
5. Een giraffe heeft evenveel nekwervels als een mens.

Beantwoord de volgende vragen met dezelfde antwoorden als hierboven. Bijvoorbeeld: heb je bij 
vraag 1 hierboven ja als antwoord gegeven,  beantwoord vraag 1 hieronder dan ook met ja.

1. Heeft de persoon een hoofddeksel?     
2. Is de persoon een man?            
3. Heeft de persoon een bril?                      
4. Heeft de persoon een snor en/of baard?
5. Heeft de persoon blauwe ogen?

SPEL EN ENTERTAINMENT

A.

B. Robert en Peter zijn beiden goed

18 en 19

Wat zie je hier rechts op de foto, opgepropt op elkaar 
en toch in balans?
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Vragen:

A. Welke speler heeft het meeste geld (contant) en hoeveel? 

B. Welke speler heeft alle straten van één stad?

C. Welke straat wordt na worp 13 gekocht?

D. Na welke worp komt een speler op ‘vrij parkeren’?

E. Welke speler bedoelen wij bij vraag 4?

F. Hoeveel geld heeft de boot na worp 15?

G. De kruiwagen legt al zijn straten op hypotheek na  
 afloop van het spel (na worp 18). Hoeveel geld krijgt  
 hij hiervoor?

Ons beeld: buiten is het donker, samen aan de eetkamertafel aan een kopje koffie en een spelletje 
Monopoly op tafel. Keuvelen, beetje spelen en ontspannen. Wie heeft ‘de pot’ (die in de echte 
spelregels niet eens voor blijkt te komen) en wie zit er in de gevangenis? Lachen, gieren, brullen. 

In het echt: Stress! Want wie heeft er een Monopoly Classic Euro variant in de kast (die heb je 
dus echt nodig voor het beantwoorden van deze vraag) en welke stappen moeten jullie precies 
volgen om aan de goede antwoorden op deze vraag te komen? 

Er zijn heel wat punten te behalen bij deze vraag, dus doe je best! 

Speluitleg: 
• Neem de goede versie van het Monopoly spel.
• Speel het spel met 3 spelers.
• Vanaf het begin koop je iedere straat waar je op komt, of je betaalt de verschuldigde huur aan  
 je medespeler.
• Even getallen zijn niet dubbel tenzij dit duidelijk vermeld staat bij de worp.
• Je mag niet bouwen.
• Speler 1 begint het spel met de eerste worp.
• Verder zijn alle originele spelregels van kracht.

Speler 1 = Hoedje
Speler 2 = Kruiwagen
Speler 3 = Boot

98.

Worp: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dobbelsteen
(aantal ogen)

3 9 11 8 = 
dubbel 4

5 5 10 11 6

Worp: 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Dobbelsteen
(aantal ogen)

6 = 
dubbel 3

10 = 
dubbel 5

7 7 11 9 7 6 = 
dubbel 3

4

Speler 2 Kruiwagen, € 1.081,-

Coolsingel

Speler 2 Kruiwagen

Speler 1  Hoedje

Worp 9

€ 638,-

€ 290,-
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99.

100.

Van jong tot oud, van groot tot klein, een spelletje doen is altijd fijn! Hieronder staan een aantal 
gedeeltes of onderdelen van gezelschapspellen. Geef per foto aan om welk spel het gaat.

A.

D.

G.

B.

E.

H.

C.

F.

I.

Noteer van onderstaande omschrijvingen om welke Nederlandse (spel)show het gaat:

A. Ieder gewonnen punt levert een knuffelaapje op.

B. 16 letters, om zo veel en zo lang mogelijke woorden te maken.

C. 25 jaar lang op televisie geweest. Gepresenteerd door 4 verschillende personen, waarvan 2 
 mannen en 2 vrouwen.

D. Te zien op de Evangelische Omroep, waarbij de vraag i.p.v. het antwoord centraal staat.

E. Na drie seizoenen in de jaren ‘60 kwam het programma eind jaren ‘80 terug op de Nederlandse  
 televisie met een presentator die dit programma al meer dan 25 jaar presenteert.

F. Overgewaaid uit Groot-Brittannië, waarin 9 kandidaten gezamenlijk zoveel mogelijk geld  
 proberen binnen te halen. Uiteindelijk gaat 1 persoon er met het prijzengeld vandoor.

De zwakste schakel

Per seconde wijzer

That’s The Question

Lingo

Boggle

Waku Waku

Mens erger je niet

Partner link

Halli Galli

Kolonisten van Catan

Onderuit

Stef stuntpiloot

Barricade

Dokter Bibber

Mad (kaartspel)
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101.

102.

103.

TV-Tunes! We hebben een aantal intro’s van bekende TV series voor je opgenomen. Je vindt deze 
geluidsfragmenten op de website www.deschaijksequiz.nl onder de volgende pagina: Quizavond. 
Naar welke tien televisieseries zijn we op zoek?

A. F.

C. H.

B. G.

D. I.

E.

1.

A.

6.

F.

3.

C.

8.

H.

2.

B.

7.

G.

4.

D.

5.

E.

9.

I.

10.

J.

J.

Welke Disneyprinsessen zie je hier? 

Ook een vraag voor de allerkleinsten onder ons... Trommel ze uit bed of vraag ze erbij, want 
zonder hen kun je deze vraag niet beantwoorden. In welke tekenfilmserie vind je Lia en Nesboe? 
Let op: de namen hebben we geschreven zoals je ze uitspreekt, níet zoals je ze oorspronkelijk 
schrijft. Daardoor kun je de vraag niet opzoeken en moet je wel op zoek gaan naar een kleuter 
die je het antwoord kan geven. Snoeptrommel in de aanslag, want een beloning hebben ze wel 
verdiend! 

Welke Disneyprinsen zie je hier?

Welke prins hoort bij welke prinses? Noteer de cijfers en de letters van deze setjes.

Shimmer and Shine

1-J, 2-F, 3-I, 4-C, 5-G, 6-H, 7-A, 8-D, 9-E, 10-B

Naveen

Adam

John Smith

Eugene Fitzherbert

Eric

Florian

Rapunzel

Beverly Hills 90210Blossom

Mulan

Aladdin

Tiana

Mr. BeanCow and Chicken

Pocahontas

Philip

Belle

Flying DoctorsSeinfeld

Jasmine

Li Shang

Ariel

TatortAll In The Family

Assepoester

Henry (Charming)

Doornroosje (Aurora)

CheersBaantjer

Sneeuwwitje
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104.

105.

We hebben een aantal stripfiguren voor je op een rij gezet. Welke stripfiguren zijn dit?

Welke computerspellen hebben we in beeld gebracht?

A.

A.

E.

E.

B.

B.

F.

F.

I.

C.

C.

G.

G.

J.

D.

D.

H.

H.

Worms

Jeroentje

Zelda

Florian

Aladdin

Philip

Li Shang

Henry (Charming)

Donkey Kong

Minecraft

7th Guest

Eggerland Mystery

Myst

Commander Keen

DirkjanDe Grote Boze Wolf
(Midas)

SjorsAlvinGuust FlaterFranka

Baby PussDe rode ridderWile E Coyote
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A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

A. 

B. 

C.

106. Hieronder zie je een aantal foto’s van acteurs / actrices die in hun jongere jaren in een bekende 
TV-serie hebben gespeeld en daar hun bekendheid mee hebben verkregen. 
A. Wat is hun echte naam?
B. In welke serie speelde hij/zij?
C. Welk karakter speelde hij/zij in de serie?

SaartjeHobie Buchannon

Isaac WashingtonSamuel “Screech” Powers

Mike SeaverDarlene Conner

Yvette Carte-BlancheFrits van Houten

Richie CunninghamHillary Banks 

 Luke DukeKelly Taylor

SwiebertjeBaywatch

The Love BoatSaved by the Bell

Growing PainsRoseanne

Allo AlloGTST

Happy DaysFresh Prince of Bel air

Dukes of Hazard Beverly Hills 90210

Riek Schagen Jeremy Jackson

Ted langeDustin Diamond

Kirk CameronSara Gilbert

Vicky Michelle Casper van Bohemen

Ron HowardKaryn Parsons 

Tom WopatJennie Garth
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SPONSORVRAGEN
108.

107.

109.

110.

111.

Bij Estona kun je voor verschillende gelegenheden sieraden laten maken.  
Bijvoorbeeld bij geboorte, trouwen of overlijden. Vaak betreft het ringen 
waarin een naam of vingerafdruk gegraveerd wordt. Bij het maken van 
zo’n ring komt nog wat rekenwerk kijken. Een ring wordt namelijk ge-
maakt uit een plat plaatje / strookje zilver. De vraag aan jullie: Wat is 
de ringmaat als de lengte van de strip die gebruikt wordt om de ring te 
maken 58,72 mm is? Op de website kun je aanvullende informatie vinden 
die je nodig denkt te hebben bij het berekenen van dit antwoord. 

Corine & Nancy zijn in september 2017 op studiereis geweest. 
A. Over welke hoofdsponsor hebben wij het hier? B. Met welke rederij hebben zij gevaren en wat 
was de naam van het schip?

In 1994 ging de strijd om het Nederlands Kampioenschap Zijspancross tussen 2 bijna  
dorpsgenoten. Uiteindelijk won de Schaijkenaar ondanks dat hij exact eventueel punten had als 
de Reekenaar. Wie won er en waarom? 

Met Stijn van Lith Grafisch en Ruimtelijk mag ik voor verschillende klanten  
de meest uiteenlopende ontwerpen maken. Ik ben na mijn HBO studie in  
Tilburg aan de opleiding Art Communication and Design meteen voor mezelf  
begonnen. In mijn afstudeerjaar ben ik genomineerd voor een prijs. 
A. Welke prijs was dit? Ik won helaas niet maar, B. wie was in mijn categorie de 
winnaar.

A. B.

A.

B.

Iedereen kent de strijkkralen waar we allemaal wel eens mee  
hebben gespeeld en geknutseld. Maak ons beeldmerk hiernaast  
na in strijkkralen. Maak het, strijk het, en lever het in. Vermeld 
duidelijk je teamnaam en teamnummer op het beeldmerk.

Jacques de Leeuwprijs

Corine en Nancy, Mijn Reiskennis

Saartje

Isaac Washington

Mike Seaver

Yvette Carte-Blanche

Richie Cunningham

 Luke Duke

Swiebertje

The Love Boat

Growing Pains

Allo Allo

Happy Days

Dukes of Hazard

Riek Schagen 

Ted lange

Kirk Cameron

Vicky Michelle 

Ron Howard

Tom Wopat

17,5

MSC Cruises/MSC Fantasia

Marco Bens en Gerton Kops. Ze hadden hetzelfde aantal punten maar Kops was één keer 
vaker tweede geworden en werd daarom Nederlands Kampioen

Britt Jansen
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112.

113.

114.

116.

117.

115.

118.

Welk Schaijks bedrijf is één van de hoofdsponsors bij een voetbalclub aan de Maas en 
tevens sponsor op het shirt van één van de clubs uit de eerste divisie?

IJzersterk tekenwerk is een handelsnaam van dit bedrijf. Welk bedrijf?

Deze hoofdsponsor wil graag uw partner in efficiënt produceren zijn. Wat zijn op het moment 
van het maken van deze quiz de kosten voor 25 stock HHS boren 61115 in een cassette? 

Merle, Siem, Demi, Lynn, Jesse, Teun, Roy, Irene Joey, Marissa, Stan, Jordi, Kim, Kiki, Lars. 
Allemaal mochten zij gefeliciteerd worden. Welke twee namen werden in eerste instantie nog 
niet genoemd en over welk bedrijf hebben wij het?

A. In welke maand van welk jaar is het notariskantoor van Van Mourik & De Bie verhuist  
vanaf de Udensedreef naar de Donk? B. En met hoeveel personen (aantal medewerkers en 
notarissen)?

Piet (62) is DGA van DSQ B.V. In het verleden is door DSQ B.V. pensioen toegezegd aan Piet. 
De commerciële en fiscale waarderingen van de pensioenvoorziening bedragen als volgt op de 
volgende data;

 Commercieel Fiscaal
31-12-2015 342.908,- 129.321,-
31-12-2016 385.853,- 136.237,-
31-12-2017 408.132,- 144.022,-            
               
Piet wil zijn pensioen in eigen beheer op 31-12-2017 afkopen, in verband met de mogelijkheid 
Wet uitfasering pensioen in eigen beheer. Over de uitkering is de BV 52% loonheffing verschul-
digd. Bereken het netto bedrag dat Piet ontvangt bij de afkoop op 31 december 2017.

Bij Van Son ligt een enveloppe met een vraag voor jullie klaar. Haal deze vóór 22:00 uur op en 
vul hieronder het antwoord in.

A.

B.

€ 64,-

Januari 1980

Merle en Lars, Albert Heijn

€ 92.330,75 (afgerond € 92,331,-)

€ 92,-

IJzersterk Laserwerk

AGO Totaaltechniek

7 personen
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119. In de etalage bij Travel XL hebben wij zes souvenirs voor jullie uitgestald. Nu is onze vraag aan 
jullie uit welke landen wij deze souvenirs hebben meegenomen?

120. Je staat met je rug naar de Molenaarstraat richting het Munpad. Hier ga je naartoe. Bij de eerste 
kruising zie je aan je linkerzijde een plaats waar je je fiets kunt parkeren om even uit te rusten. 
Dit zitje heeft een naam. 
A. Wat is de naam? 

Even een stapje terug. In plaats van links te gaan zitten bij deze kruising ga je rechtsaf. Daar vind 
je vrij snel aan je rechterkant een bedrijf. 
B. Welk bedrijf is dit? 

Je rijdt naar het eerste kruispunt en slaat hier rechtsaf. De eerste mogelijkheid weer rechtsaf. 
Rij deze straat door, vervolg de weg en vlak voor je rechtsaf slaat op de T-splitsing zie je aan je 
linkerkant iets. 
C. Wat is dit? 

Bij deze T-splitsing sla je zoals eerder gezegd rechtsaf. Vervolgens neem je de tweede straat 
rechts. Aan het einde van deze straat, vlak voor de T-splitsing kun je je auto aan de rechterzijde 
parkeren. Daar is aan een lantaarnpaal een bordje bevestigd met drie rondjes erop. In die drie 
rondjes staan getallen benoemd. 
D. Welke zijn dit, van boven naar beneden?

SLOTWOORD
En daar zijn we dan. Jullie hebben het quizboek van De Schaijkse Quiz doorlopen en het einde 
van de avond is in zicht. En wat voor een avond was het! Wat hebben we er een werk aan gehad. 
Vooral het vinden van een evenwicht tussen vragen die op te zoeken zijn of waarvoor je erop 
uit moet bleek een behoorlijke klus. Na maanden beraad (met dank aan de Notaris voor de 
gezellig omgeving) is het nu eindelijk zover. Voor ons zit het erop. Nou ja, op het nakijken van 
de vragen en de feestavond na. Wij willen jullie graag bedanken voor jullie enthousiasme. Wij 
hopen dat jullie een geweldige avond hebben gehad en hopen jullie volgende week zaterdag te 
zien op de feestavond in de Potter! Kei bedankt en graag tot ziens!!!

A.

C. F.

B.

D.

E.

59, 17, 25

De volkstuintjes

Groente en fruit 'De Kas'

D'n Hogheische zit

Thailand Rusland

Jamaica Denemarken

Jordanie Mongolie
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PUNTENTELLING

Vraag Aantal punten Verdeling
  
1.  8 8x1
2.  2 1x2
3.  25 1x25
4.  16 8×2
5.  6 Indien alles goed
6.  8 4x2
7.  4 1x4
8.  2 1x2
9.  2 1x2
10a. 2 1x2
10b. 4 1x4
11.  20 1x20
12.  12 6x2
13.  2 1x2
14.  8 2x4
15.  2 1x2
16.  4 1x4
17.  4 1x4
18.  4 1x4
19.  4 2x2
20.  10 1x10
21.  6 12x1/2
22.  6 3×2
23.  4 2×2
24.  6 12×1/2
25.  4 1×4
26.  6 2x3
27.  10 5x2
28.  2 1x2
29.  12 6x2
30.  12 6x2
31.  20 1x20
32.  10 5x2
33.  6 3x2
34.  4 1x4

Vraag Aantal punten Verdeling

35.  4 1x4
36.  2 1x2
37.  2 1x2
38.  10 10x1
39.  6 3x2
40.  5 1x5
41.  4 2x2
42  6 3x2
43.  20 1x20
44.  6 3x2
45.  4 2x2
46.  8 4x2
47.  7 7x1
48.  8 8x1
49.  5 5x1
50.  4 2x2
51.  6 3x2
52.  4 2x2
53.  4 2x2
54.  15, 10, 5 1e, 2e, 3e
55.  6 3x2
56.  20 14x1 + 6 bonus
57.  4 2x2
58.  2 1x2
59.  2 1x2
60.  18 9x2
61.  4 2x2
62.  4 4x1
63.  4 2x2
64.  4 1x4
65.  6 6x1
66.  9 3x3
67.  8 8x1
68.  10 5x2
69.  2 1x2

Zoals gezegd is de ene vraag de andere niet. Voor de ene moet je op pad, de andere is met wat 
zoekwerk relatief makkelijk te vinden en weer een volgende vraag weet je alleen als je hem 
weet. Wij hebben dan ook een onderscheid gemaakt in het aantal punten die te verdienen zijn. 
Hieronder zie je dat overzicht. Er staat benoemd hoeveel punten er te verdienen zijn per vraag / 
onderdeel en in sommige gevallen kun je ook extra punten verdienen als je alle onderdelen van 
die vraag goed weet te beantwoorden. In het geval van een top 3 winnen alleen de drie teams 
die het best scoorden bij deze vraag. Succes!
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Vraag Aantal punten Verdeling

70.  6 3x2
71.  16 8x2
72.  4 2x2
73.  15, 10, 5 1e, 2e, 3e
74.  9 3x3
75.  6 1x6
76.  25 1x25
77.  4 1x4
78.  2 1x2
79.  10 5x2
80.  10 10x1
81.  20 5x4
82.  2 1x2
83.  10 1x10
84a. 6 3x2
84b. 20 1x20
85a. 2 1x2
85b. 2 1x2
85c. 10 5x2
86.  4 2x2
87.  2 1x2
88.  10 10x1
89.  12 3x4
90.  16 8x2
91.  6 2x3
92.  4 2x2
93.  6 3x2
94.  6 3x2
95.  2 1x2
96  20 5x4
97.  6 2x3
98.  21 7x3
99.  18 9x2
100. 12 6x2
101. 20 10x2

Vraag Aantal punten Verdeling

102a. 5 10x1/2
102b. 5 10×1/2
102c. 5 10×1/2
103. 5 1x5
104. 20 10x2
105. 16 8x2
106. 18 36x0.5
107. 25 1x25
108. 5 1x5
109. 4 2x2
110. 4 1x4
111. 4 2x2
112. 4 1x4
113. 4 1x4
114. 4 1x4
115. 4 1x4
116. 4 1x4
117. 4 2x2
118. 5 1x5
110 6 6x1
120. 12 4x3
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